
DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI USPORIADANÍ VÝSTAV 

Č. VYSTNMLH1/2020 
(ďalej len „Dohoda“) 

 

Uzatvorenej medzi: 

Realizátor:   ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok                                                 
Adresa:   Belanská štvrť 575/18, 033 01 Liptovský Hrádok                                 
Štatutárny zástupca:  Ľubomír Kompiš 
Zodpovedný pracovník: Ľubomír Kompiš 
IČO:    37974238     
Bankové spojenie:  ---------------- 
Číslo účtu:   ---------------- 
Právna forma:   Občianske združenie 
Registrované:   MV SR číslo spisu: VVS/1-900/90-25915           
Tel:    +421 918 615 896        
E-mail:   artstudiolh@magnetcity.sk                                                                                        
(ďalej len „Realizátor“) 
 
Spoluorganizátor:  Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo:    Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
IČO:    35993154 
DIČ:    2020590363 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica     
Číslo účtu:   SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 
Zodpovedný pracovník: Bc. Martina Mäsiarová, vedúca etnografického oddelenia 
Vznik a právna forma: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského     

samosprávneho kraja, zriadená podľa zriaďovacej listiny vydanej    
Žilinským samosprávnym krajom č. 2002/7 zo dňa 1. 4. 2002 

Zriaďovateľ:   Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
Registrovaná:    MK SR pod č. RM 43/98 
Tel:    +421 44 432 24 68, +421 44 430 35 32 
E-mail:   sekretariat@liptovskemuzeum.sk 
(ďalej len „Spolurealizátor“) 

 
 

Článok I. 
Predmet Dohody 

1.1 Realizátor a Spolurealizátor sa dohodli na podmienkach, akým spôsobom sa bude 
Liptovské múzeum podieľať na usporiadaní výstavy, ktorej Realizátorom je ART 
ŠTÚDIO Liptovský Hrádok a Spolurealizátorom je Liptovské múzeum v Ružomberku 
– Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja.  

1.2 Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú od 23.09.2020 do 29.11.2020 
vrátane. Predmetom tejto Dohody je spolupráca Realizátora a Spolurealizátora na 
príprave a realizácii Výstavy tvorby umelcov ART ŠTÚDIA Liptovský Hrádok 



(ďalej len „Výstava“), ktorá sa uskutoční v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku 
v období od 23.09.2020 do 29.11.2020 vrátane a poskytnutie mobiliáru a výstavných 
priestorov na prvom poschodí.  

 
 

Článok II. 
Záväzky Realizátora a Spolurealizátora 

2.1 Realizátor Výstavy sa zaväzuje: 
- vopred si dohodnúť poskytnutie výstavných prvkov 
- odborne zabezpečiť prípravu realizácie Výstavy vrátane inštalovania 

a deinštalovania Výstavy 
- nahradiť vzniknuté škody spôsobené pri inštalovaní prípadne deinštalovaní Výstavy 
- dodržiavať aktuálne opatrenia ÚVZ pri ohrození verejného zdravia spojené 

s ochorením COVID-19, predpisy o bezpečnosti pri práci, protipožiarne predpisy 
a v plnom rozsahu za ne zodpovedať 

- priestory Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku udržiavať v čistote 
- zabezpečiť ostatnú propagáciu Výstavy 

2.2 Spoluorganizátor sa zaväzuje: 
- poskytnúť výstavný priestor na 1. poschodí budovy Národopisného múzea 

v Liptovskom Hrádku 
- zabezpečiť Realizátorovi vstup do objektu podľa nahlásených a odsúhlasených 

termínov 
- počas trvania Výstavy zabezpečiť sprístupnenie Výstavy verejnosti v čase 

otváracích hodín Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku v súlade s 
aktuálnymi opatreniami ÚVZ pri ohrození verejného zdravia spojené s ochorením 
COVID-19 

- zabezpečiť ostatnú propagáciu Výstavy 
 
 
 

Článok III. 
Platobné podmienky a doba realizácie 

3.1 Miesto realizácie Výstavy je Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Realizátor a 
Spolurealizátor sa dohodli na poskytnutí priestorov pre realizáciu Výstavy bezodplatne.  

3.2 Vstupné za Výstavu je príjmom Liptovského múzea v Ružomberku a to v rozsahu 
aktuálne platného cenníka Liptovského múzea v Ružomberku, Národopisné múzeum 
v Liptovskom Hrádku. 

3.3 Realizátor a Spolurealizátor sa dohodli, že Výstava bude realizovaná v období od 
23.09.2020 do 29.11.2020 vrátane. Rezervácia výstavného priestoru je od 18.09.2020 
do 2.12.2020 vrátane. Inštalácia diel od 18.09.2020 do 22.09.2020 vrátane. Deinštalácia 
a odvoz diel od 30.11.2020 do 02.12.2020 vrátane.  

3.4 Otváracie hodiny v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v čase trvania Výstavy 
sú nasledovné: september, október, november  (Po-Pia): od 8:00 do 16:00 hodiny a (So-
Ne): len pre ohlásené skupiny (min. 10 osôb). 



Článok IV. 
Propagácia Výstavy 

4.1 Realizátor a Spolurealizátor sa dohodli, že: 
- Žilinský samosprávny kraja, Liptovské múzeum v Ružomberku, Národopisné 
múzeum v Liptovskom Hrádku budú  uvedené na všetkých propagačných materiáloch 
- propagačné materiály (pozvánky, plagát) zabezpečí Realizátor a aspoň 2 dni pred 
otvorením Výstavy poskytne pre potreby Spoluorganizátora v elektronickej ako aj 
v tlačenej podobe v počte 5 ks 
- ostatnú propagáciu  vrátane tlačových správ zabezpečí Realizátor 
- dovoz a inštaláciu diel do Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku od 18.09.2020 
do 22.09.2020 vrátane v čase otváracích hodín na vlastné náklady zabezpečí Realizátor 
- deinštalácia a odvoz diel z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku od 30.11.2020 
do 02.12.2020 vrátane  v čase otváracích hodín na vlastné náklady zabezpečí Realizátor 
 

 
Článok V. 

Poistenie vystavených diel 

5.1  Liptovské múzeum v Ružomberku-Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku nemá  
uzatvorené poistenie majetku pre prípadné škody na vystavené diela proti krádeži, 
inému poškodeniu, živelnej pohrome, alebo inej nepredvídanej okolnosti. Realizátor 
Výstavy môže uzavrieť poistku na nepredvídané okolnosti na vlastné náklady.  

5.2 Priestory Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku mimo prevádzky sú 
zabezpečené elektronickým bezpečnostným zariadením s výstupom na pult centrálnej 
ochrany.  

 
Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 
6.1 Zmluvný vzťah je možné skončiť: 

a) písomnou dohodou Realizátora a Spolurealizátora 
b) písomnou výpoveďou po dohode Realizátora a Spolurealizátora 

6.2 Od Dohody je možné odstúpiť obojstranne, na základe nepredvídaných okolností 
a technických príčin len písomnou formou. 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Realizátor a Spolurealizátor sa zaväzujú, že akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto 
Dohody musia byť vo forme písomných očíslovaných dodatkov a riadne podpísané 
obidvoma zmluvnými stranami.  

7.2  Realizátor a Spolurealizátor sa zaväzujú, že zmenu termínov realizácie Výstavy 
oznámia písomnou formou.  

7.3 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dostane Realizátor jeden rovnopis 
a Spolurealizátor dva rovnopisy.  

 



7.4. Vo veciach touto Dohodou výslovne neupravených sa postupuje podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a Občianskeho zákonníka Slovenskej 
republiky. 

  
7.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Realizátor i Spolurealizátor a účinnosť 

jeden deň po jej zverejnení na webovom portáli Spolurealizátora.  

7.6 Realizátor a Spolurealizátor vyhlasujú, že si text tejto Dohody prečítali, jej obsahu 
porozumeli, Dohoda predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.                  

 

 

 

V Liptovskom Hrádku, ....................    V Ružomberku, ........................ 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 
 Ľubomír Kompiš      PhDr. Martin Krupa, 

      štatutár                riaditeľ 
ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok               Liptovské múzeum v Ružomberku                                          

 

 

 

 

 


